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Nr. 595/25.09.2018 

Aprobat în C.A. din 26.09.2018 

 

CĂTRE , 
CADRELE DIDACTICE DIN LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA 

ANUNȚ 
CONCURS DE SELECȚIE 

 
Urmare aprobării proiectului cu titlul: "NOI ÎNVĂȚĂM PRACTICÂND” LICEUL 

TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA organizează CONCURS DE SELECȚIE a profesorilor 
însoțitori ai elevilor pentru mobilitățile desfăşurate în cadrul proiectului, care vor avea 
loc în Cipru, în perioadele: 1-14.04.2019; 21.10-03.11.2019 și 30.03-12.04.2020, - 
respectiv 6 profesori, câte 2 pentru fiecare flux.  

Transportul şi cheltuielile de subzistenţă vor fi suportate din bugetul proiectului 
finanţat de Comisia Europeană prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare 
în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P). 

Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți cunoștințele de specialitate și 
competențele socio-profesionale în mediul de lucru european, de a conștientiza 
strategiile europene pentru educație și formare profesională și de a îmbunătăți 
exprimarea în limba engleză a elevilor de la calificările profesionale ,,Mecanic auto" și 
,,Tinichigiu-vopsitor auto". 

Obiectivul general  al proiectului este:  
Facilitarea inserției socio-profesionale a elevilor de la învățământul profesional cu 

durată de trei ani, prin dezvoltarea profesională și personală în context european. 
Obiectivele  specifice ale proiectului sunt:  
Obiectivul 1. Îmbunătățirea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor cheie țintite 

de calificările profesionale  Mecanic auto și Tinichigiu vopsitor auto, prin îmbunătățirea 
abilităților și atitudinilor înglobate unităților de rezultate ale învățării tehnice 
specializate, în cadrul activităților de pregătire practică, în vederea motivării pentru 
performanță practică și sporirea șanselor de a-și găsi un loc de muncă în domeniul 
calificării, atât în țară cât și în afara ei; 

Unitățile de rezultate ale învățării tehnice specializate  pentru calificarea Mecanic 
auto sunt: 7. Pregătirea automobilelor pentru exploatare și 8. Întreținerea și repararea 
automobilelor, iar pentru calificarea Tinichigiu vopsitor auto aceste unități sunt:  

7. Construcția și funcționarea automobilului, 8. Întreținerea și repararea elementelor 
de caroserie și 10. Vopsirea elementelor de caroserie. 
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Obiectivul 2. Îmbunătățirea exprimării în limba engleză și a cunoștințelor referitoare 

la terminologia profesională de către elevii de la calificările Mecanic auto și Tinichigiu 
vopsitor auto, prin pregătirea lingvistică și utilizarea limbajului de specialitate în cadrul  
activităților practice; 

Obiectivul 3. Sensibilizarea pentru apartenența și valorile Uniunii Europene, pentru  
elevii de la calificările Mecanic auto și Tinichigiu vopsitor auto, în vederea dezvoltării 
încrederii intra și interpersonale și dorinței de dezvoltare personală pe tot parcursul 
vieții conform standardelor europene. 

Mobilitățile se vor desfășura în 3 fluxuri a câte 14 elevi și consta în pregătire practică 
și teoretică în Cipru, în service-ul AUTO CLINIC GARAGE LTD, PAPHOS, CIPRU certificate 
prin Mobility Europass, astfel: 

-fiecare fux este format din 7 elevi calificarea Mecanic auto (clasele a X-a și a XI-a) și 7 
elevi calificarea Tinichigiu-vopsitor auto (clasele a X-a și a XI-a).  

Activitatea de pregătire practică se va realiza, în perioadele: 
1-14.04.2019; 21.10-03.11 2019 și 30.03-12.04.2020.  
Elevii fiecărui flux din vor fi însoțiți de 2 cadre didactice, iar monitorizarea pe teren se 

va face de către unul din directorii liceului sau de către managerul de proiect. 
Organizația intermediară este: OPEI-Organization for Promotion of European Issues. 

Timpul de derulare a fiecărei mobilității va fi de 2 săptămâni = 60 ore de instruire 
practică conform competențelor profesionale ce se vor dobândi din modulele alese. 

Concursul de selecție va fi organizat în conformitate cu prevederile Contractului de 
finanțare [2018-1-RO01-KA102-04 7923]:  

Partea I Condiții speciale;  
Partea II Condiții generale, anexele aferente contractului - Anexa I, II, III, IV, V, VI și a 

următoarelor acte normative: 
1. Regulamentul UE nr.1288/2013 al Parlamentului și Consiliului European, privind 

derularea programului Erasmus + în perioada 2014-2020; 
2. Regulamentul financiar aplicabil bugetului UE nr. 66/2012; 
3. Ghidul programului Erasmus+ 2018. 
 
Calendarul concurs ului de selecție: 

DATA ACTIVITATEA 
1 - 12.10.2018 Depunerea portofoliilor 
17 - 18.10.2018 Evaluarea portofoliilor 
19.10.2018 Desfășurare probă scrisă și interviu în limba engleză 
22.10.2018 Afișarea rezultatelor și primirea contestațiilor 
23.10.2018 Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale 

 
Portofoliul depus de către fiecare candidat va cuprinde următoarele documente:  

a) fișa de evaluare (ANEXA3) 
b) cerere adresată directorului școlii (ANEXA 1);  
c) diplomă/diplome de licență, masterat, doctorat – copie certificată „conform cu 

originalul” de către candidat;  
d) CV în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, împreună cu documente 

doveditoare;  
e) scrisoare de intenție (în care va fi menționată expres disponibilitatea candidatului 

de a participa la activitățile proiectului, precum și experiența relevantă în domeniul 
pentru care s-a înscris);  

f) copie după Cartea de identitate;  
g) copie după Certificat de naștere; 
h) copie după Certificat de căsătorie (dacă este cazul); 
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i) adeverință eliberată de unitatea școlară din care să rezulte faptul că participantul la 
selecție este titular titular din aria curriculară ,,Tehnologii,, sau profesor de Limba 
engleză. 
k) recomandarea C.A. privind competențele profesionale, de lucru în echipă și 
comunicare 
 l) angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului.  
 

NOTĂ:  Înscrierea se va face în urma completării unei cereri de înscriere pusă la 
dispoziţie de Comisia de Selecţie;   

Dosarele vor fi primite de coordonatorul de proiect şi membrii Comisiei de Selecţie și 
acestea vor primi un număr de înregistrare, în ziua depunerii acestuia;   

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și introduse în ordinea 
prezentată mai sus, într-un dosar cu șină;  

Documentele din dosar vor fi numerotate pe fiecare pagină, de la 1 la n. 
Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului. 
 
Criteriile de selecție sunt:  
-înscrierea la termen; 
-conține toate documentele solicitate; 
-candidatul este profesor titular din aria curriculară ,,Tehnologii,, sau profesor de 

Limba engleză; 
- Cunoașterea limbii engleze măcar la nivel A2 - Să dovedească o bună cunoaștere a 

proiectului; 
Selecția se realizează în condițiile respectării egalității de șanse(etnie, sex, religie, 

dizabilități, categorie socială și orice alt criteriu), ținând cont de principiile 
nediscriminării, echitabilității, transparenței și a evitării oricărui conflict de interese, de 
către Comisia de Selecție externă constituită prin decizie internă.  

 
Probele și locul desfășurării concursului de selecție: Concursul va consta în:  
1. Analiza dosarului de candidatură - portofoliul depus, conform criteriilor din 

ANEXA2  
2. Interviu și probă scrisă în limba engleză, care se vor desfășura la LICEUL 

TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVA,  în data 19.10.2018,  la ora 10,00.  
Din totalul participanților la concursul de selecție va fi creată, pentru fiecare flux, și o 

bază de 3 rezerve, formată din câte 1profesor/flux, în ordinea punctajului obținut.  
 
Cerințe pentru participanți ( în timpul și după finalizarea proiectului):  
a. Respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică și 

culturală, care se va desfășura anterior perioadei de mobilitate; 
 b. Respectarea programului de lucru, în cadrul mobilității, precum și a solicitărilor 

echipei de gestiune a proiectului;  
c. Elaborarea raportului la revenirea din mobilitate, conform formularului elaborat de 

A.N.P.C.D.E.F.P.; 
 d. Implicarea activă în activitățile de diseminare și valorizare prevăzute în proiect în 

conformitate cu planului de diseminare și valorizare a experienței dobândite în cadrul 
proiectului.  

Pentru informații suplimentare despre proiect consultați avizierul școlii,  site-ul 
https://liceulautocraiova.ro, Facebook Liceul Tehnologic Auto, Craiova. și pe pagina web 
a proiectului https://proiect-erasmus-noi-invatam-practicand.webnode.ro  

Persoană de contact – prof. Troanță Nicoleta, manager de proiect. 
Data afisării: 27.09.2018. 

Manager de proiect, prof. Troanță Nicoleta

https://liceulautocraiova.ro/
https://proiect-erasmus-noi-invatam-practicand.webnode.ro/
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Nr._______________________ 

 

ANEXA 1  

 

CERERE DE ÎNSCRIERE CONCURS DE SELECȚIE 

 

Domnule Director,  
 

Subsemnatul/a........................................................................................................................ ....................

domiciliat/ă în localitatea ...................................................................., judeţ ..........................., 

strada ……………………………………….., nr. …., bl. …, sc....., et. …, ap. …., telefon …………………, 

adresă e-mail………………..…………….……………………............., cu CI……nr……………, 

CNP…………………………………...... doresc să particip la Concursul de selecţie a 

profesorilor însoțitori ai elevilor pentru mobilitățile desfăşurate în cadrul proiectului 

„NOI ÎNVĂȚĂM PRACTICÎND”, [2018-1-RO01-KA102-04 7923]. 

 Precizez că am luat notă de prevederile procedurii de selecţie din proiectul 

menţionat mai sus şi sunt de acord cu acestea.  

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 
Fișa de evaluare (ANEXA 3) ⎕ 

Cerere adresată directorului școlii (ANEXA 1) ⎕ 

Diplomă/diplome de licență, masterat, doctorat – copie certificată „conform cu 

originalul” de către candidat 

⎕ 

CV în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, împreună cu 

documente doveditoare 

⎕ 

Scrisoare de intenție ⎕ 

Copie după Cartea de identitate ⎕ 

Copie după Certificat de naștere ⎕ 

Copie după Certificat de căsătorie  

Adeverință eliberată de unitatea școlară din care să rezulte faptul că 

participantul la selecție este titular titular din aria curriculară ,,Tehnologii,, sau 

profesor de Limba engleză 

⎕ 

Recomandarea CA privind competențele profesionale, de lucru în echipă și 

comunicare 

⎕ 

Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului ⎕ 

 
Data:  Semnătura, 
 

Domnului Director al LICEULUI TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVA 
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Nr._______________________ 

 

ANEXA 2  

 

FIȘA DE EVALUARE CONCURS DE SELECȚIE AL PROFESORILOR ÎNSOȚITORI AI ELEVILOR 
PENTRU MOBILITĂȚILE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

„NOI ÎNVĂȚĂM PRACTICÎND”, [2018-1-RO01-KA102-04 7923]. 
 
Nume și prenume: ………………………………………………… 
 
Criteriul Subcriteriul Detalieri Punctaj 

total 
Punctaj 
autoev 

Punctaj 
eval. 

comisie 

Dovezi 

Pregătirea 
profesională 

Formarea iniţială  Studii superioare de 
lungă durată 10 

  CV, copie după 
diploma de licenţă   

Studii superioare de 
scurtă durată 5 

  CV, copie după 
diploma de licenţă 

Formarea 
continuă 

Gradul didactic I 5   CV, copie certificat 
Gradul didactic II 3   CV, copie certifica 
Definitivat 2   CV, copie certificat 

Implicarea 
în viaţa 
şcolii 

Responsabilităţi 
la nivel de 
şcoală- calitatea 
actului 
managerial ca 
director/ 
responsabil/ 
membru în 
comisii 

Director, director 
adjunct, consilier 
educativ  

10 
  Copie decizie de 

numire 

-responsabil comisie 
metodică (2p),  
-membru CEAC (2p),  
-membru în comisia de 
actualizare PAS (2p),  
-membru în comisia de 
elaborare ROI (2p),  
-membru CA (2p),  
-coordonator programe 
europene (2p) 
-etc. 

Max. 
12 

  Copie decizie de 
numire 

Activităţi 
extraşcolare 

Iniţierea şi 
implementarea unor 
proiecte la nivel 
european/naţional/local  

8/4/2 

  Copie decizie, 
adeverinţă, copii 
procese verbale 

Participare la 
simpozioane, sesiuni de 
comunicări, conferinţe  

1/activ, 
max. 4 

  Copii diplome de 
participare, 
adeverinţe  

Iniţiere şi participare 
activităţi de voluntariat  

1/activ, 
max 2 

  Proces verbal, 
adeverinţă, 
diplomă 
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Criteriul Subcriteriul Detalieri Punctaj 
total 

Punctaj 
autoev 

Punctaj 
eval. 

comisie 

Dovezi 

Delarație pe propria-i 
răspundere că 
participantul nu 
beneficiază de finanțare 
prin proiect similar la 
altă instituție, pentru a 
evita dubla finanțare; 

2 

  Declarație 

Disponibilitatea 
de a respecta 
cerințele 
programului 

Semnarea acordului tip 

2 

  Acordul semnat 

Necesitatea 
participării 
la mobilitate  

Relevanţa Motivaţia 
convingătoare a 
necesităţii participării 
la mobilitate  

10 

  Scrisoare de 
intenţie 

Materia predată să 
corespundă tematicii 
proiectului 

10 

  Adeverință cu 
încadrarea 
cadrului didactic 
ca diriginte/prof 
lb.engleză/ prof. 
discipline tehnice 

Abilități/ 
competențe 
necesare 

Informare 
continuă.  

Cunoștințe despre 
specificul programului 
Erasmus +, Acțiunea 
cheie1 si 
responsabilitățile 
beneficiarilor acestui 
program 

5 

  Interviu în cadrul 
testului de limba 
engleză 

Empatie Spirit de echipă, 
competențe de 
colaborare cu ceilalți. 
Exprimarea liberă a 
sentimentelor, iar 
critica să nu fie privită 
ostil şi să nu fie luată în 
nume personal  

10 

  Recomandarea CA 
privind 
competențele 
profesionale, de 
lucru în echipă și 
comunicare 

TOTAL 
Max. 
100 

puncte 
   

 
NOTĂ: 
1. ACTIVITĂȚILE ȘI DOVEZILE SUNT VALABILE PENTRU ULTIMII 2 ANI ȘCOLARI.  
2. DOVEZILE PREZENTATE LA CRITERIUL „IMPLICAREA ÎN VIAŢA ŞCOLII” TREBUIE SĂ REFLECTE 
DOAR ACTIVITATEA ÎN UNITATEA NOASTRĂ ȘCOLARĂ. 
 3. NU EXISTĂ LIMITĂ MINIMĂ DE PUNCTAJ. IERARHIZAREA SE VA FACE ÎN ORDINEA 
DESCRESCĂTOARE A PUNCTAJULUI OBȚINUT.  
4. PUNCTAJUL FINAL SE VA STABILI CONFORM TABELULUI: 
 
Punctaj Evaluare portofoliu (1) Punctaj probă limba engleză (2) Media finală ((1)+(2))/2 
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ANEXA 3 

 

 

 

ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE FAŢĂ DE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

 

Subsemnatul(a) …………………………..……………………............................................profesor 

titular la LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, Craiova, posesor(oare) al(a) actului de identitate CI/BI,           

seria .............. nr................................., CNP……………………………………, eliberat de ............................................ 

domiciliat(ă) în ………………............................str….……………………........................... nr. …... bl. ...... ap. …. 

tel. fix ….............................  tel. mobil ……………………….e-mail …………………………………………………. , 

mă angajez ca, în cazul în care voi fi selectat(a) să particip    în   calitate   de   profesor  

însoțitor al elevilor    pentru     mobilitățile     desfășurate   în     Cipru,   în   cadrul      proiectului  

„NOI ÎNVĂȚĂM PRACTICÎND”, [2018-1-RO01-KA102-04 7923], proiect finanţat de U.E. 

prin programul Erasmus+, să respect cerinţele programului, să particip la toate activităţile 

care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa de management al 

proiectului.  

Declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele şi 

activităţile proiectului și despre procedura de selecţie.  

Am luat la cunoștinţă că nerespectarea acestui angajament poate duce la  

eliminarea mea din grupul ţintă al proiectului și voi putea fi obligat de LICEUL TEHNOLOGIC 

AUTO Craiova beneficiar al proiectului Erasmus+, la plata cheltuielilor aferente formării mele.  

 

Data:           Semnătura, 


